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Vandaag weer een gezellige cursus gehad. Even besproken wat we de vorige
keer hebben gedaan en hoe we er allemaal bij zitten. Voor diegene die er vorige
week niet waren, hebben we het complimenten hart nog even gedaan. Zo
hebben zij er ook een. Dat vonden ze niet altijd even makkelijk om daar te staan,
maar hebben ze toch maar mooi gedaan!

Nieuw hoofdstuk
Vandaag zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen: over samenwerken. Waar
denk je aan bij samenwerken en waarom is het soms moeilijk om samen te
werken? Hierbij hebben we de opdracht Line Up gedaan.

Line Up
Hierbij moesten we allemaal op een rij staan en dan via een vraag op die
volgorde gaan staan. We deden twee vragen. De eerste was ga op volgorde
staan van jong naar oud. En de tweede vraag was ga op lengte staan. Die was
wel een beetje lastig, maar uiteindelijk wel gelukt.

Daarna hadden we pauze met kersen en
aardbeien. Hier kwam geen nummer 1 uit, want
iedereen vond ze allebei lekker. Als ik eerlijk ben
kan ik niet echt kiezen tussen die 2 hihi.

Voeten
Weten jullie nog een paar blogs terug toen ik schreef
over handen en wat je daar allemaal mee kan doen.
Nou vandaag gaat het over voeten. Bijvoorbeeld waar
hebben je voeten je vandaag gebracht. Daar kwam
van alles uit, grappige dingen, dingen om niet in de
blog te noemen; haha.

Feedback geven en krijgen
We hebben ook een opdracht gedaan over feedback. Hoe geef je feedback en
hoe ontvang je feedback. Deze opdracht vonden we allemaal wel leuk, maar ook
wel een beetje moeilijk. Vooral omdat we er 2 uit moesten kiezen. Maar dat
hebben we allemaal erg goed gedaan. Knap hoor.
Om even een voorbeeld te geven deze heb ik wel even genomen uit het
draaiboek. Maar als je feedback aan iemand geeft, doe je dat wel op een
respectvolle manier. Bijvoorbeeld dat je last heb van iemand die erg onrustig op
een stoel zit en steeds heen en weer aan het bewegen is. Waardoor jij bang bent
dat hij of zij gaat vallen.

Eigenwijs
We hebben ook nog iets met kaartjes gedaan. Iedereen moest een kaartje pakken
en daar stond iets positiefs op en die konden ze dan de hele dag bij zich houden
en er steeds naar kijken.

Evaluatie
De dag besproken en hoe die was gegaan. Hoe iedereen vandaag vond. Het was
weer een leuke en gezellige dag. We hebben veel gelachen en natuurlijk goed
samengewerkt. Top hoor. Op naar de volgende keer!

